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Våren 2020 ble ikke slik noen av oss hadde tenkt 
eller drømt om. Samfunnet endret seg radikalt, og vi 
i Røde Kors måtet også omstille oss til en ny hverdag.

Les mer på side 4 og 5

ALT BLIR BRA TIL SLUTT!

Buskerud

Ønsker ytterligere tiltak mot barnefattigdom s. 8-9  |  Fellesverket i Drammen s. 10-11

Foto: Erik N
orrud
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Denne våren ble ikke som ventet for 
noen av oss. Et virus med utspring 
i Kinas Hubei provins, Wuhan, 
spredte seg til hele verden. Utfor-
dringene, som vi alle har kjent på, 
traff oss i alle deler av samfunnet 
– jobb, hjem, sikkerhet, økonomi, 
sosialt og mentalt. Og i de ytterste 
tilfeller ved dødsfall. I Norge 
måtte vi omstille oss svært hurtig, 
med stadig oppdateringer fra 
nasjonale og lokale myndigheter. 
Absolutt hele samfunnet vårt fikk 
en ny hverdag. Dugnadsånden, 

omtanken og handlekraften viste 
seg å være godt forankret hos oss, 
og vi viste stor grad av tillitt til råd 
og retningslinjer fra myndighetene 
og den informasjonen vi fikk via 
de etablerte mediene. Dette har 
gledet meg stort, og er også hov-
edgrunnen til min optimisme for 
fremtiden.  

Røde Kors i Buskerud omstilte seg også, og 
satte stab i distriktet for å bistå våre lokale 
Røde Kors – foreninger. Sammen har vi 
iverksatt tiltak slik vi har trent på i mange år. 
Krisehåndtering og beredskap er en naturlig 
del av vårt virke, og vi har virkelig fått testet 
oss. Våre over 1800 frivillige har omstilt 
seg. Mange av våre tradisjonelle omsorg-
saktiviteter kunne ikke gjennomføres. En 
– til – en – besøk i private hjem og på insti-
tusjoner måtte legge om fra fysiske besøk 
til telefonvenner. Via våre beredskapsavtaler 
med kommunene i distriktet har vi stilt oss 
til disposisjon. Vi har gjennomført smit-
tevernopplæring for flere av våre frivillige 
og kommunalt ansatte i kritisk aktivitet, vi 
har bemannet testsentre for korona, vi har 
kjørt ut mat og utstyr til institusjoner og 
mennesker i karantene, vi har blitt syke-
husguider, vi har styrket vår bemanning på 
tilbud til barn og unge, samt tjenesten «kors 
på halsen», og vi har opprettet videotreff på 
Fellesverket i Drammen. Selv om påsken ble 
annerledes for oss alle har hjelpekorpsene 
våre vært i høy beredskap for å bistå ved 
eventuelle søk- og redningsoppdrag. 

Jeg er mektig imponert over det jeg ser 
i samfunnet, fra enkeltindivider, fra lo-
kalsamfunn, fra frivillige og humanitære 
organisasjoner, fra helsepersonale og alle 
med viktige støttefunksjoner knyttet til 
helsesektoren, fra ansatte i skoler og barne-
hager, fra butikkmedarbeidere, fra ansatte 

i renovasjonsselskaper, fra kommunale og 
sentrale myndigheter. Vi vet nå at våren 
2020 har markert et stort vendepunkt for oss, 
og at hverdagen i fremover vil forbli endret. 

Et samfunn er best rustet til å møte utfor-
dringer når det står sammen. Vi må fortsatt 
vise tillit, lytte til sentrale og lokale råd og 
respektere retningslinjer. Så må vi ta vare 
på oss selv, våre venner, familie og naboer. 
Det er vår rolle og vårt ansvar i totaliteten. 

Vi i Røde Kors gir ut denne avisen, «Til 
Stede», til alle husstander i det tidligere 
fylket Buskerud. Selv om Buskerud nå har 
blitt en del av Viken fylke, så opprettholder 
Røde Kors samme struktur som tidligere, 
med vårt distrikt «Buskerud Røde Kors». 
Vår avis er ment som å være en informas-
jonskanal ut til dere om våre aktiviteter, 
våre tilbud og vårt budskap. Samtidig er det 
en svært viktig inntektskilde, da avisen har 
gode støttespillere via annonsører. Denne 
inntekten gir oss mulighet til å opprettholde 
våre humanitære aktiviteter, opprettholde 
vår beredskap og ha operative hjelpekorps. 
Så, stor takk til alle våre støttespillere i 
denne utgaven. 

Ta vare på hverandre, følg våre 
Koronavettregler og #sihei til 
dem rundt deg.

Geir Waaler
Distriktsstyreleder  i
Buskerud Røde Kors

KJÆRE LESER AV 
«TIL STEDE» 

Løsningen for dagens 
utfordringer er i stor grad 
avhengig av å vise tillitt og 
å ta ansvar. 

Buskerud
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VÅRE LOKALFORENINGER

BLI MED SOM 
FRIVILLIG I 
RØDE KORS! 

OSLO Skedsmo

Rælingen
Aurskog - Høland

Fet

Nittedal

Nannestad - Gjerdrum

Nes

Ullensaker

Sørum

Lørenskog

Enebakk

Oppegård

Drøbak - Frogn

Vestby - Ås

Ski

Nesodden

Bærum

Asker

Eidsvoll - HurdalFlå

Nesbyen

Krødsherad
Ringerike Hole

Sigdal

Gol - Hemsedal
Vats

Hovet Hol

Geilo

Ål

Nordre Ulvdal

Flesberg

Modum

Nedre Eiker

Øvre Eiker Drammen

Kongsberg

Lier

Røyken

Hurum

Moss
Våler Skiptvedt

Marker

Rakkestad

Sarpsborg

Rygge - Råde

Gressvik

Fredrikstad

Hvaler

Halden

Hobøl

Mysen - omegn
Askim

Spydeberg

Les mer på våre nettsider: rodekors.no/buskerud

Buskerud Røde Kors og distriktskontoret Viken. 

I hele Norge har flere kommuner og fylker slått seg sammen. Det har også påvirket hvordan 
Røde Kors organiserer seg. I vår organisering av frivilligheten har vi valgt å beholde strukturen 
med Buskerud Røde Kors, hvor også Akershus Røde Kors og Østfold Røde Kors består. Men, 
på den administrative siden har vi valgt å samle distriktskontorene til ett distriktskontor, under 
navnet «distriktskontoret Viken». Våre fysiske kontorlokaler vil være hvor du fant dem før, men 
vi organiserer oss under ett i Viken, og fortsetter å tilrettelegge for de samme aktiviteter og 
tilbud som før. For mer informasjon, se våre nettsider: rodekors.no/viken

DRAMMEN 

FLESBERG 

FLÅ 

GEILO 

GOL OG HEMSEDAL 

HOVET OG HOL 

HURUM 

KONGSBERG 

KRØDSHERAD 

LIER 

MODUM 

NEDRE EIKER 

NESBYEN 

NORE OG UVDAL 

RINGERIKE OG HOLE 

RØYKEN 

SIGDAL 

VATS 

ØVRE EIKER 

ÅL

 

Hjelpekorps 

Røde Kors Ungdom 

Barnas Røde Kors (BARK) 

Besøkstjeneste 

Besøksvenn med hund 

Flyktningguide 

Fellesverket 

Kompis 

Flerkulturelle aktiviteter 

Gatemegling 

Leksehjelp 

Nattevandring 

Norsktrening 

Omsorg barn/unge (OBU) 

Opplæring (Røde Kors skolen) 

Røde Kors kafe/treffpunkt 

RØFF (førstehjelp og friluft) 

Visitortjenesten 

Vitnestøtte 

Drammen                     

Flesberg                     

Flå                     

Geilo                     

Gol og Hemsedal                     

Hovet og Hol                     

Hurum                     

Kongsberg                     

Krødsherad                     

Lier                     

Modum                     

Nedre Eiker                     

Nesbyen                     

Nore og Uvdal                     

Ringerike og Hole                     

Røyken                     

Sigdal                     

Vats                     

Øvre Eiker                     

Ål                    

Les mer på våre nettsider: rodekors.no/buskerud 

Buskerud



4       Til stede - mai 2020

DISTRIKTET I BILDER

EN GLOBAL PANDEMI – BUSKERUD RØDE KORS REAGERER LOKALT

Buskerud

Buskerud Røde Kors måtte fra midten av mars 2020 gire om og gire opp for våre aktiviteter og beredskapsarbeid. Over 
natten ble det nødvendig å avlyse meste parten av våre aktiviteter, tenke oss om for hvordan vi kunne nå ut til dem som 
hadde behov. Dette resulterte i at flere hundre frivillige besøksvenner måtte avlyse sine hjemme- og institusjonsbesøk, 
og heller ringe via telefon eller web-kamera, sosiale møteplasser som Fellesverket i Drammen gikk på nett, og våre 
frivillige i Hjelpekorpset opprettholdt sin beredskap, vi bemannet ambulanser, bisto myndighetene blant annet med 
testsentre for korona, og startet med hjemlevering av mat og annet nødvendig utstyr. 

 Tekst : Øyvind Rebnord-Johnsen

AKTIVITETSPAKKER:  
Gol og Hemsedal BARK kjører 
rundt med aktivitetspakker før 

påsken 2020.

Foto: Gol og Hemsedal Røde Kors

GLEDELIG GJENSYN 
Gledelig gjensyn da besøkshunden Kaja 

og eier Anne-Grethe Sorteberglien får 
dratt ut på besøk igjen for Ål Røde Kors.

Foto: Erik Norrud

SYKHUSVERTER 
Drammen Røde Kors mobili-

serte sine frivillige, og stilte blant 
annet med sykehusverter på 

Drammen Sykehus

Foto: Erik Norrud
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BuskerudDISTRIKTET I BILDER

DRAMMEN RØDE KORS:  
Drammen Røde Kors med  

aktivitetspakker i forbindelse  
med Covid-19.

Foto: Marie Stenstadvold

TESTER PERSONER FOR KORONA:  
Røde Kors-teamet som tester personer for 
korona utenfor legevakten i Ringerike.

Foto: Elin Harstad Iversen Ringerikes Blad

MODUM RØDE KORS:  
Modum Røde Kors kjører ut mat fra butikk 
til hjemmeboende. På bildene ser vi Silje 
Olsen og Julie Gulbæk.

Foto: Privat

HJELPEKORPS:  
Kongsberg Røde Kors mobiliserte 
og stilte sitt mannskap til disposisjon

Foto: Privat
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#SIHEI Buskerud
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KORONAVETTREGLENE Buskerud
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Røde Kors bekymret: 

Innsatsen mot fattigdom har ikke klart å redusere 
antall barn som lever i fattigdom, for det meste i de 
store byene og Østlandet. Det viser en ny rapport Fafo 
har laget for Røde Kors.

FAFO RAPPORT

Den nye rapporten «Barn som lever i 
fattigdom» viser at fattigdom i barne-
familier er et alvorlig samfunnsprob-
lem, og at det er en stabil situasjon for 
barna som vokser opp i en krevende 
økonomisk situasjon. Røde Kors er  
bekymret for at innsatsen mot fattigdom 
ikke er god nok. 
 
– Politikken må sette barn og unge først. 
Hvert år blir det flere og flere barn og 
unge i Norge som vokser opp i familier 
med så lav inntekt at de sliter med å få 
mat på bordet, ha nok klær og sko, eller 
kunne delta på fritidsaktiviteter. Dette 
bekymrer oss. Vi må tørre å tenke nytt og 
lage en bedre politikk som tar tak i den 
humanitære situasjonen til disse famil-
iene, sier distriktsstyreleder i Buskerud 
Røde Kors, Geir Waaler.
 
Røde Kors ser utviklingen på nært hold 
gjennom tusenvis av møter med barn 
og unge hvert år gjennom ulike aktivi-
teter. Røde Kors har mange aktiviteter 
som er direkte og indirekte rettet mot 
barn og familier med lite penger. Den 
største aktiviteten for denne gruppen er  
«Ferie for alle», hvor frivillige sørger for 
at nærmere 6.000 barn og foreldre som 
ellers ikke ville hatt råd til å reise på ferie 
i år, får ferieopphold landet rundt.
 
Rapporten avdekker at de fleste barna 
som vokser opp i fattigdom i Norge bor 
fordelt på få kommuner på Østlandet og i 
de store byene. Den geografiske konsen-
trasjonen av fattigdom er stabil over tid. 
Røde Kors mener det gir rom for langsik-
tig forebyggende arbeid.

8 av de 24 kommuner med flest barn som 
vokser opp i fattigdom i Norge er i den nye 

Tekst : Øyvind Rebnord-Johnsen // Foto: Røde Kors

INNSATS MOT
FATTIGDOM 
VIRKER IKKE

AKTIVITETER OG OPPLEVELSER: 
Urovekkende mange barn har 
ikke tilgang til gode aktiviteter og 
opplevelser, sammen med familie og 
venner. Her ønsker Røde Kors en økt 
satsning på denne gruppen.  
Bildet er hentet fra Røde Kors sitt 
ferietilbud «Ferie for alle». 

Buskerud
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##Skriv inn rapportnummmer her## 
2 

Figur 6. Forventet antall barn i vedvarende fattigdom i kommunene hvis andelen barn 
som lever i vedvarende fattigdom hadde vært den samme i alle kommunene. 

 

Note: Egne beregninger basert på registerdata fra SSB (microdata.no). Forventet antall barn i vedvarende fattig-
dom er produktet av antall barn i kommunen og landsgjennomsnittet av andelen barn i vedvarende fattigdom. 

 

50% av alle barn i vedvarende fattigdom (32)
25% av alle barn i vedvarende fattigdom (67)
25% av alle barn i vedvarende fattigdom (328)

FAFO RAPPORT

FATTIGDOM I NORGE

•	 Dette	er	kommunene	hvor	flest	barn	vokser	 
opp i fattigdom i Norge: 
Oslo, Bergen, Trondheim, Drammen, Fredrikstad, Stavanger, 
Kristiansand, Sarpsborg, Bærum, Skien, Sandefjord, Skedsmo, 
Arendal, Sandnes, Larvik, Asker, Moss, Halden, Karmøy, 
Tromsø, Ullensaker, Tønsberg, Porsgrunn og Haugesund.  
(Obs: Dataene er fra før kommunesammenslåing, derfor 
stemmer ikke alle kommunenavn) 

•	 Mer enn halvparten av alle barn som lever i vedvarende  
fattigdom fordeler seg på 24 kommuner. Dette holder seg 
stabilt, og er omtrent de samme kommunene som i 2005.

Figur 4. Antall barn i vedvarende 
fattigdom i kommunen som andel 
av alle barn i vedvarende fattig-
dom i 2015.

Figur 6. Forventet antall barn i ved-
varende fattigdom i kommunene 
hvis andelen barn som lever i 
vedvarende fattigdom hadde vært 
den samme i alle kommunene.

Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. 
1 

 
 
  

50% av alle barn i vedvarende fattigdom (24)25% av alle barn i vedvarende fattigdom (67)25% av alle barn i vedvarende fattigdom (333)Data mangler (3)

Note: Egne beregninger basert på regi- 
sterdata fra SSB (microdata.no). Tallet i 
parentes er antall kommuner hvor antallet 
barn i vedvarende fattigdom er innenfor 
intervallet. De lyseste feltene markerer 
de 333 kommunene hvor til sammen 25 
prosent av alle barn i vedvarende fattig-
dom bor. 75% av alle barn i vedvarende 
fattigdom bor i de resterende (67 + 24 
=	91)	kommunene,	og	flesteparten	av	
disse (50% av totalen) bor i 24 kommuner 
(markert med mørkeblå). Personvernhen-
syn gjør at vi mangler data for kommuner 
med færre enn fem fattige barn.

Figurer er lånt med 

godkjenning av Fafo.

Note: Egne beregninger basert på  
registerdata fra SSB (microdata.no). 
Forventet antall barn i vedvarende 
fattigdom er produktet av antall barn i 
kommunen og landsgjennomsnittet av 
andelen barn i vedvarende fattigdom.

BARNAS RØDE KORS: 
Aktiviteter som «BARK» (Barnas Røde Kors) er viktige supplement til offentlige  
tilbud – hvor barn og unge kan få gode opplevelser, mestring og læring.

fylkeskommunen Viken, og en av dem, 
Drammen, fra vårt distrikt Buskerud. 
Vi i Buskerud Røde Kors har mange 
gode aktiverer for barn og unge i vårt 
distrikt – som blant annet Fellesverket 
i Drammen, Barnas Røde Kors, Røde 
Kors ungdom, og spesielt stor aktivitet 
på det nasjonale tiltaket «Ferie for alle». 
Vi ønsker et ytterligere krafttak fra kom-
munale myndigheter i Viken generelt, 
men spesielt i Drammen – for å styrke 
innsatsen innen oppvekstsvilkår og øke 
samarbeidet med frivilligheten og gras-
roten i lokalsamfunnet, sier Waaler.

RØDE KORS’ FEM 
ANBEFALINGER:

•	 Gi familier en bedre økonomi 
ved å øke barnetrygden for 
alle barn under 18 år. 

•	 Det skal ikke være lov å regne 
barnetrygden som inntekt ved 
beregning av sosialhjelp.

•	 Sikre at økte midler i større 
grad tar høyde for barn og 
unges individuelle behov.

•	 Alle kommuner, særlig de 
med et høyt antall barn som 
lever i fattigdom, må  
innarbeide fattigdomstiltak i 
alle relevante deler av  
planverket.

•	 Tettere samarbeid mellom det 
offentlige og frivillige  
organisasjoner, spesielt i  
kommunene hvor mange 
barn lever i fattigdom. 

50 % av alle vedvarende 
barn i fattigdom (24)

25% av alle vedvarende 
barn i fattigdom (67)

25% av alle vedvarende 
barn i fattigdom (333)

Data mangler

50 % av alle vedvarende 
barn i fattigdom (24)

25% av alle vedvarende 
barn i fattigdom (67)

25% av alle vedvarende 
barn i fattigdom (328)

Buskerud
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På Fellesverket i Drammen kan du 
benytte deg av aktiviteter som åpen 
møteplass, leksehjelp, shuffleboard, 
2 bordtennis-bord, PlayStation, cafe, 
hobbyrom og mye annet. Alt er gratis.  

Hos oss kan ungdom få hjelp med 
skolearbeid og hjemmelekser, henge 
med ungdom og voksne, spille musikk, 
spill og mye mer. Vi serverer varm 
middag hver kveld vi har åpent og i til-
legg har vi en egen liten kaffebar hvor 
man kan lære seg å lage sin egen latte.  
 
Hver åpningsdag er det voksne frivil-
lige på Fellesverket, som tilrettelegger, 
deltar og engasjerer seg. Dipali Gosain, 
leder for Fellesverket Drammen, frem-

hever at relasjonen mellom ungdom-
mene og de frivillige er utrolig viktig.   

Røde Kors har i flere tiår jobbet for 
og med ungdom. Gjennom vår til-
stedeværelse lokalt har vi oppdaget 
et udekket behov for væresteder der 
ungdom først og fremst kan få være 
ungdom. 
 
Samtidig ser vi at forskjellene i Norge 
blir større, og flere og flere barn og 
unge vokser opp i familier med lav 
inntekt. Gratis lavterskeltilbud som 
favner bredt og som ikke virker stig-
matiserende er derfor viktig. Frafall i 
skolen er økende og mange unge står 
helt eller delvis uten jobb og skole. 

 Vi ønsker derfor å satse mer på aktivi-
teter som bidrar til å motvirke dette og 

gir ungdom erfaring og opplevelser av 
mestring og utvikling.  

Drammen Røde Kors har mange frivillige trygge voksne, som liker å 
engasjere seg i arbeidet for og med ungdom. Ungdommene som besøker 
Fellesverket i Drammen skal oppleve et fellesskap der de føler seg hjemme, 
møtes og henger, lærer og mestrer. 

FELLESVERKET I DRAMMEN

FELLESVERKET I DRAMMEN

•	 Finner oss i første etasje på TV4 bygget (Strømsø Torg)

•	 Åpent for ungdom i alderen 13-18 år 

•	 Åpningstider er mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 15:00-19:45 

•	 Serverer gratis mat hver åpningsdag 

•	 En rekke aktiviteter, blant annet leksehjelp, åpen møteplass, 
spill og diverse arrangement 

•	 I snitt kommer det over 70 ungdommer hit hver åpningsdag  

 Tekst : Øyvind Rebnord-Johnsen // Foto: Agnete Bråtun/Røde Kors

ET TRYGT 
OG GODT STED 
FOR UNGDOM I 
DRAMMEN 

Buskerud
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FELLESVERKET I DRAMMEN Buskerud

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE 
FRIVILLIG PÅ FELLESVERKET? 

Som alle andre aktiviteter i Røde 
Kors drives huset av frivilligheten. 
Her er det trygge voksne som liker 
å engasjere seg i arbeidet for og 
med ungdom. De voksne bidrar 
til å skape et sted der unge 
kan føle seg som hjemme og 
velkomne i Drammen. En frivillig 
på Fellesverket får grunnkursene 
til Røde Kors samt kurs tilpasset 
oppvekst og ungdom. Det er et 
stadig	behov	for	flere	frivillige.	Vi	
ønsker frivillige som kan bidra i øk-
ter på minimum 3 timer hver uke

VIL DU BLI FRIVILLIG ELLER 
ØNSKER MER INFORMASJON? 
 
Ønsker du å bli frivillig eller lurer 
på noe om Fellesverket kan du 
kontakte Dipali Gosain, leder, 
på mobil: 412 40 699 eller e-post:  
dipali.gosain@redcross.no

MER OM TILBUDENE
Åpen møteplass for ungdom. Er et sted der 
ungdom møtes for å henge, snakke og spille. 
Møteplassen er mangfoldig, hyggelig sosial 
arena - fullt av liv. 

GATEMEGLING. På Fellesverket kan ungdom 
få kurs i Gatemegling. Gjennom Gatemegling 
får ungdommene verktøy til å håndtere egne 
konflikter	og	andres	konflikter	på	en	ikke-volde- 
lig og konstruktiv måte. Slik skal ungdom bli 
utrustet til å bli “fredsarbeidere” i sine egne 
miljøer.

LEKSEHJELP. Fellesverket tilbyr alle elever i ung-
dom- og videregående skole leksehjelp. Lekse- 

hjelpstilbud er først og fremst en møteplass 
for mestring og motivasjon, der frivillige lekse- 
hjelpere legger til rette for et godt lærings- 
miljø. Leksehjelpen er i tillegg en viktig sosial 
arena der barn og unge knytter kontakter og 
skaper sosiale nettverk på tvers av klassetrinn, 
bakgrunn og generasjoner.

ARBEIDSTRENING. Fellesverket tilbyr arbeid-
strening for ungdom. Her får de opplæring å 
drifte sin egen lille cafe samt lære seg å bruke 
Barista-maskin. De vil få en verdifull erfaring og 
arbeidstrening som kan bidra til å styrke deres 
cv, få en god referanse og gjøre ungdom-
mene mer attraktive på arbeidsmarkedet.
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– Pengene fra Pantelotteriet går direkte 
til lokalforeningene våre, og er med på å 
finansiere Røde Kors-aktivitetene som 
foregår ute i kommunene. Der drives 
det mye behovsrettet og godt arbeid 
blant annet innenfor besøkstjeneste, 
leksehjelp, flyktningguide, hjelpekorps, 
barnas Røde Kors og møteplasser for 
ungdom, sier Waaler. 

Totalt får Røde Kors hele 62 million-
er kroner fra Pantelotteriet for 2019. 
Halvparten av disse midlene går til de 
lokale Røde Kors-lagene. I Buskerud 
er det Drammen Røde Kors som fikk 
mest, med 603 472 kroner. Deretter 
Ringerike og Hole Røde Kors med 255 
100 kroner og Kongsberg Røde Kors          
som fikk 226 721. 

HER GIS DET MEST 
Største inntekter fra panten i Buskerud 
kommer fra kundene hos Kiwi Xl Ligo- 

senteret. Her ble det gitt pant for hele 
313 774 kroner. På andreplass kom 
Kiwi Xl Strømsø Senter med 263 752 
kroner, foran Rema 1000 Eikli med et 
bidrag på 204 466 kroner. 

Butikken i Buskerud hvor størst andel 
av panten brukes i Pantelotteriet er 
Joker Ustaoset. Her satses hele 19 
prosent av all pant i lotteriet. Til sam-
menligning er gjennomsnittet på lands-
basis 10,12 prosent. Så kommer Meny 
Union Brygge med en andel på 16,89 
prosent, foran Meny Brakerøya med 
16,5 prosent. 

I 2019 vant 11 heldige personer topp- 
gevinsten på én million kroner. Siden 
starten i 2008 har 81 personer blitt pante- 
millionær i lotteriet.  

REKORDSTØTTE 
TIL RØDE KORS I 
BUSKERUD   
Røde Kors i Buskerud fikk inn 2,2 millioner kroner fra 
Pantelotteriet i 2019. Det er en økning på 31 prosent 
siden året før.   Distriktstyreleder Geir Waaler ønsker 
å takke alle som støtter oss med panten sin. Dette 
er viktige midler som gjør at vi kan drive enda mer 
humanitært arbeid. 

1. Drammen Røde Kors  
603 472 Kroner  

2. Ringerike og Hole Røde Kors  
255 100 Kroner  

3. Kongsberg Røde Kors  
226 721 Kroner  

4. Lier Røde Kors  
220 725 Kroner  

5. Nedre Eiker Røde Kors  
168 888 Kroner  

6. Røyken Røde Kors 160 004 
Kroner  

7. Modum Røde Kors 124 749 
Kroner  

8. Øvre Eiker Røde Kors  115 
123 Kroner  

9. Gol og Hemsedal Røde 
Kors 58 754 Kroner  

10. Hurum Røde Kors  
49 626 Kroner  

11. Geilo Røde Kors  
44 033 Kroner  

12. Flesberg Røde Kors  
42 335 Kroner  

13. Nesbyen Røde Kors  
33 321 Kroner  

14. Ål Røde Kors  
28 902 Kroner  

15. Sigdal Røde Kors  
27 511 Kroner  

16. Krødsherad Røde Kors  
20 656 Kroner  

17. Nore og Uvdal Røde Kors 
15 095 Kroner  

18. Hovet og Hol Røde Kors  
10 749 Kroner  

19. Flå Røde Kors  
7726 Kroner

 DETTE FIKK RØDE KORS I ØSTFOLD FOR 2019 

OM PANTELOTTERIET

Pantelotteriet er et miljøvennlig lotteri hvor du bruker panten som 
innsats i lotteriet, og har mulighet til å vinne premier verdt 50, 100,  
1 000 eller én million kroner. Siden starten i 2008 har 82 personer blitt 
pantemillionærer, og det er utbetalt 4 333 386 premier på til sammen 
336 320 590 kroner. 

Tusen takk til alle dere 
som trykker på Røde 
Kors-knappen og støtter 
arbeidet vårt i Viken!

Midlene fra Pantelotteriet brukes blant annet til viktig 
forebyggende arbeid i nærmiljøet – som å styrke den 
lokale beredskapen, motvirke ensomhet og sosial 
ekskludering og skape trygge og gode oppvekstsvilkår 
for barn og unge.

 Tekst : Glenn Thomas Nilsen // Foto: Røde Kors


